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Astăzi, în campionatul

de rugby etapa a 23-a
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In ajunul marelui derby: STEAUA sau DINAMO?
STELIȘTII AU UN SINGUR 

GÎND: VICTORIA!
PENTRU DINAMOVISTI,9 9

Pe baschetbaliștil echipei campioane. 
Steaua, este foarte greu sâ-i prihzi In
tr-un moment de răgaz. In aceste zile 
Drem

Liderii celor două echipe - Costel Cernat $i Dan Niculeseu - slot la fel de optimiști

V. Ion

de

Antrenorul Gheorghe Novac ne-a in- 
urmârim pregătirile dinamoviș- 

Rapid. Ajunși la fața lo- 
ediat de ce a 
a respectivă, 
si nu cea pro-

de 17 ani bine clădit, cu o înălțime de 
2.02 m). Lipsesc motivat Opșitaru (eare 
urmează tm program de recuperare) și 
Șarlă (aflat la lotul de juniori), dar am
bii vor fi prezenți. joi seara, la Pala
tul sporturilor-și culturii.

După o perioadă in care mat multi 
componenți ai formației s-au aflat la 
lotul reprezentativ, împreună cu antre
norul M. Nedef, iar ceilalți la club, cu 
secundul N. Pirșu, jucătorii sînt acum 
împreună si muncesc cot la cot pentru 
a se prezenta cit mai bine în meciul 
cfecisiv pentru stabilirea ciștigătoarei 
campionatului. Dacă afară mercurul ter
mometrelor oscilează în jurul a 30 de 
grade, in sala din „PIevnei“ răcoarea

Paul lOVAN

irontat
in meci-șco
Scopul principal al antrena- 
îost — se înțelege. — acomo- 

cu ..o clipă" mal devreme eu pa
ri ar și repetarea unor teme in- 
tactica generală a partidei cu

Deci. meci de antrenament, la care au 
fost prezenți toți dinamoviștii, „rulați" 
fără excepție pe parcursul celor 90 de 
minute afectate „lecției- respective, dar 
insistîndu-se asupra celor folosiți de o- 
bicei cu precădere, adică Dan Niculeseu, 
loan Uglai. Gabriel David. Marian Bra- 
boveanu. Marian Marinache, Lucian I- 
vascencu. Vasile Popa și Alexandru Vi- 
nereanu. Evident, s-a aruncat mult la 
coș. de la distanța si de sub pancm. dar 
au fost exersate și cîteva formule

Dumitru STANCULESCU

ilustrează convingător spectaculozi
tatea baschetului. Protagoniști : Uglai (cu mingea) 
și Ni cu Ies cu de la Dinamo, Opșitaru, Brănișteanu 

și Ermurache de la Steaua.
(Continuare in pag 2-3) (Continuare in pag. 2-3) Foto : Dragoș NEAGU

Talcriștii noștri recuceresc supremația balcanică la sheet
Azi. baschet la Palatul sporturilor șl culturii

IOAN TOMAN Șl ECHIPA ROMÂNIEI
ÎNVINGĂTORI DETAȘAȚI

Pe poligonul din Istanbul au 
început întrecerile Balcaniadei 
de talere pentru seniori. Pro
gramul primelor zile a cuprins 
proba de talere aruncate din 
turn, în cadrul căreia reprezen-

tanțil noștri au obținut un suc
ces total : in compania „vină- 
torilor" din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia și Turcia, talcriștii

Pentru -prima dată în isto
ria campionatelor naționale 
de baschet, două reuniuni ale 
acestei competiții se desfășoa
ră la Palatul sporturilor și

culturii. Evenimentul are 
loc astăzi și mîine, cind se 
dispută etapele I și a II-a ale

(Continuare in pag 2-3)

AMBIȚII
■I

Sezonul international a luat 
sflrșit. In prim-planul activi
tății rugbystice revenind acum 
campionatul național. Astăzi 
se vor disputa partidele etapei 
a 23-a. etapă dominată de un 
derby autentic; în ultimul dece
niu întotdeauna Jocurile Farul 
— Steaua situîndu-se în cen-

PROGRAMUL SI ARBITRU 
ETAPEI

Constanța: FARUL — STEA
UA (in tur : 3—15) stadion 
Farul, ora 16/30 ; Șt. Crăciu- 
nescu (Buc.).

București : SPORTUL STUD. 
— C.S.M. SIBIU (12—18) teren 
Tel, ora 9.30 ; D. Grijorescu 
(BUC.) ; RAPID — DINAMO 
(19—37) stadion Giulești, ora 
12,30 ; A. Briceag. (Buc.) ; 
GRIVIJA ROȘIE — ȘTIINȚA 
CEM;N (6—12), stadion Par
cul copilului, ora 16,30 ; M. 
Gavrici (Buc.).

Cluj-Napoca : POLITEHNI
CA — ȘTIINȚA PETROȘANI 
(10—18), teren V. Babeș, ora 
10 ; L Vdsili că (Buc.).

Arad : GLORIA P.TrT. — 
RULMENTUL BIRLAD (0—18), 
stadion Gloria, ora 16 ; FI. 
Tudorache (Buc.).

Timișoara : UNIVERSITA
TEA — POLITEHNICA IAȘI 
(3—4), stadiei 1 Mal II, ora 
16 ; Gh. B^nceanu (Btic.).

trul interesului 
sportului cu balonul 
asemenea meci... al marilor am
biții se respectă, iată motivul 
pentru care antrenorii vor tri
mite în teren cele mai bune 
garnituri. FARUL : V. Ion — 
Pllotschi, Lungu. Varga, Ilolban 
(Livadaru) —■' Bezușcu, N. Dinu
— Nache, Galan, Giugiea (Mar- 
cu) — Dumitru, FI. Constantin
— Mu$at (Opriș), Grigore. Pri- 
secaru (antrenor : Mihai Nu
ca). Fundașul Gh. Florea, mi
litar, nu va juca. STEAUA i

iubitorilor 
oval. Un

(Continuare in pag. 2-3)

Astăzi Ia București și Arad
(Continuare pag. aîn

Campion balcanic la skeet, ediția '1983 : Ioan Toman.

FINALELE „DACIADEI" LA HANDBAL DE PERFORMANTĂ
©Cine va ciștiga trofeele: Bucureșinil sau Maramureșul (masculin). Bacăul sau Sibiul (feminin)?

La București și Arad, 
ieri s-au 'disputat jocui 
handbal de performanță, focuri ir, care >-au stabilit fina
listele acestor atractive turnee in care a 
are mai bun acest sport în țara noastră, 
lin, cît și *_ '
deplină acoperire, mal ales 
zia parti ' 
trecerea 
au fost

in mijlocu* unui interes crescînd~ 
le semifinale ale „Daciadei* Io 

, focuri ir. care 
atractive turnee in care a evoluat tot ce 

. atît la mascu- 
!a feminin. Această afirmație și-a găsit o 

ieri .după amiaza, cu oca- 
în mod deosebit, în in- 

in cea feminină, spectatorii 
ridicat nive] 'tehnic, 
și ambiție, nu de

Bucureștiului a 
torie fără „panaș“. după pre
lungiri și numai cu ajutorul 
arbitrilor VIT* Cojocaru și C. 
Ștefănescu, ambii din Craiova, 
în mod real, fără deciziile e- 
ronate ale acestor cavaleri ai 
fluierului. Brașovul ar fi putut 
jși ar fi trebuit să termine în
vingătoare înainte de prelur-

idelor semifinale, cind. 
tnascu!ină, dar și 

martorii unor dispute de un 
jucat cu multă ardoare

MASCULIN
BUCUREȘTI — BRAȘOV 

29—28 (13—12, 26—26). Pornită 
favorită a hirtiei, selecționata

puține ori fiind necesare prelungirile pentru a se putea 
'departaja echipele.

In cele din urmă, reprezentativele Bucureștiului și 
Maramureșului la băieți și cele ale Bacăului și. Sibiu
lui la fete și-au. cîștigat dreptul de a disputa finala. Ș4 
dacă, prin prisma rezultatele, de pînă acum, la fete, 
șe pare, că handbalistele din 3ac< i Ou prima șansș, 
la băieți disputa din această după amiază din sala 
Giulești se anunță foarte echilibrată, echipele .Bucu
reștiului și Maramureșului arâtîndu-se de forțe egale.

Dar iată cîteva

obținut o vic-

Astăzi, etapa a 30-a a Diviziei ,,A" de fotbal

IN BĂNIE, PARTIDA CEA MAI IMPORTANTA
ivlateicnu și egalitățile din Copou 0 

nului pierdut @ în „Ghencea”, brașovenii 
„Poli" Timișoara se gîndește cum a fost... 
teștean Liderul în fața unei „buturugi 
reș, constcnțenii în căutarea „cotei 24“ 

sare” băcăuană La Hunedoara, 
--------- PROGRAMUL MECIURILOR

F. C.
au o

Olt luptă pentru recuperarea tere- 
misiune foarte grea 0 La Tirgoviște, 

la Oradea ® Craiovenii și contraatacul pi- 
mici“ (Chimia Rm. Vîlcea) © La Tg. Mu- 

©F. C. Bihor și specialitatea „de depla- 
Sportu! studențesc vrea să se reabiliteze

CLASAMENTUL --------------

Călin ANTONESCU 
Hristache NAUM

r-tatâri da Ia partida!. semifinala :

FEMININ
BRAȘOV — SIBIU 20—21 

(13—11). Cel mai dramatic meci 
al. acestui turneu, Sibi ancele au 
luat avans la început (rpin. 
10:7—3), dar a urmat o... „se
rie" brașovdană de 5 goluri 
consecutive și scordl a devenit 
8—7 (mln. 16) pentru echipa ju
dețului Brașov. Echipa din Si
biu a atacat în eontinnare in-

Ion GAVRILfSCy

lași :
Slatina : 
București :

Tirgovițte : 
Craiova : 
București :

Tg. Mure; : 
Oradea : 
Hunedoara

POLITEHNICA
F.C. OLT
STEAUA

(Stadionul Steaua)
CLUBUL SPORTIV- „POU“ TIM. 
UNIVERSITATEA - F.C. ARGEȘ 
DINAMO - CHIMIA RM. V.
(Stadionul Dinamo)
A.S.A ‘
F.C. BIHOR 
CORVINUL

- PETROLUL
- JIUL •
- F.C.M. BRAȘOV.

- F.C. C-ȚA
- S.C. BACĂU
- SPORTUL STUD

Toate jocurile vor începe la ora 18

1. DINAMO 29 15 12 2 55—23 42
2. Universitatea Craiova 27 17 4 6 50—16 38
3. Sportul studențesc 29 15 8 6 39—22 38
4. F. C. Argeș 29 16 5 8 45—28 37
5. Steaua 29 11 9 9 40—35 31
6. Corvi nul Hunedoara 29 11 8 10 38—30 30
7. S. C. Bacău 29 11 6 12 34—37 28
8. Jiul Petroșani 29 10 8 11 28—38 28
9. f. c: Olt 29 11 5 13 38—29 27

10. A.S.A. Tg. Mureș 29 10 7 12 31—33 27
11. Chimia Rm. Vilcea 29 10 7 12 28—33 27
12. C. S. Tirgoviște 29 b 9 11 31—37 27
13. F. C. Bihor 28 9 ' 8 11 45—50 26
14. Politehnica Iași 28 8 9 11 28—32 25
15. Petrolul Ploiești 29 11 3 15 29—51 25
16. F.C.M. Brașov 29 9 6 14 30—44 24
17. „Poli* Timișoara 29 8 4 17 30—55 20
18. F. C. Constanța 29 6 6 17 28—54 18

(Continuare în pag 2-3)(Continuare in pag. 2-3)

Berbece unul dintre cei mai activi jucători ai selecționatei 
Bucureștiului, lansat pe contraatac aruncă la poartă și înscrie.

Din spate, Mintiei (Brașov) a ajuns prea ...tirziu I 
Foto ; N. DRAGOȘ



DINAMOVIADA DE ATLETISM Duminică, In parcul Trivale din Pitești Dupăturnc

în zilele de 20 și 21 mai, 
municipiul Craiova a fost 
gazda deosebit de primitoa
re a finalelor Dinamoviadei 
de atletism pe Ministerul de 
Interne. întrecere inclusă în 
cadrul etapei de vară a celei 
de-a IlI-a ediții a „Daciadei".

Competiția propriu-zisă, de
rulată pe stadionul Central, 
în fata unui numeros public 
(de amintit prezența masivă a 
elevilor de la școlile din o- 
raș) a constituit un succes de
plin al sportului de masă, o 
pledoarie pentru mișcare în 
aer liber. Cei 308 concurenți 
(cifră record de participare) 

-s-au întrecut la. o serie de

0 COMPETIȚIE CU
vedit cursele de 1500 m (în
vingător Alexandru Paleucă) 
și 3000 m (pe primul loc Re
mus Hurmuzache). Probă cu 
specific aplicativ-militar. a- 
runcarea grenadei s-a bucu
rat de încercări record (82.70 
m — Adrian Roi), în vreme ce 
săritura în lungime și-a de
semnat cîștigătorul după ul
tima încercare (Emil Streinu, 
peste 7 m). Pe echipe. s-au 
detașat Dinamo Bărăgan (ca
dre) și Dinamo Băneasa (e- 
levi și m.t), aceasta din urmă 
fiind pregătită cu pricepere si 
pasiune de prof. Viorel Popa, 
un excelent conducător de lot. 
In Încheierea Dinamoviadei.

REZULTATE NOTABILE
V. Diacpniuc (D. Pompierul I), 
3. Gh. Florea (D. Băneasa) ; 
3000 m : 1. R. Hurmuzacbe (D. 
Băneasa), 2. M. Cotfas (D. 
Carpați), 3. M. Ovidiu (D. 
Pompierul I) ; aruncarea gre
nadei : L A. Roi (D. Jiul). 2. 
F. Neagu (D. Băneasa), 3. I. 
Păuna (D. Tunari) ; săritura 
in lungime : 1. E. Strcinu (D. 
Cotroceni), 2. M. Amarghioa- 
lei (D. Jiul). 3. N. Valdeș (D. 
Băneasa). Echipe, cadre : 
D. Bărăgan, 2. D.
nia, 3. D. Muntenia. Elevi și 
m.t. : 1. D. Băneasa, 2. D. Co
troceni. 3. D. Pompierul I.

1.
Transilva

Marcel POPESCU

Aspect din întrecerile Dinamoviadei Foto : S. LUCACI

probe ce conțin și un accen
tuat caracter aplicați v-miii- 
tar : 100 m (74 cadre, elevi și 
militari în termen). 400 m 
(48 cadre). 800 m (22 elevi și 
m.t.)_ 1500 m (51 cadre), 3000 
m (22 elevi și m.t.), aruncarea 
grenadei (71 cadre, elevi și 
m.t.). săritura în lungime (20 
elevi și m.t.). Cu ocaz.a Dina
moviadei din acest an. ce a 
avut loc într-o veritabilă at
mosferă de mare competiție 
eu o obiectivitate perfectă 
(corpul de arbitri al C.J.E.F.S. 
Dolj, între care 12 interna
ționali). s-au înregistrat și 
cHeva rezultate notabile. în 
proba de sprint s-au remarcat 
Roșu Sasu și Ion Pasquale. Iar 
în cele de 400 m și 800 m au 
terminat victorioși Ion Onu șî, 
respectiv. Cezar Corbei. Deo- 
febit de pasionante s-au do-

celor 
nat 
cupe, diplome și 
biecte.

CLASAMENT 
Individual cadre, 
Pasquale (D. Brăila), 2. Fi 
Munteanu (D. Transilvania), 3.
1. Rădulescu (D. Dolj I) ; 400 
m — 1. I. Onu (D. Victoria),
2. M. Protopopescu (D. Bără
gan). 3. I. Rusu (D. Dolj 
1500 m : 1. ■’ ~ ’
Bărăgan), 2. 
Transilvania), 
Victoria) ; 
nadei : 1. 
București),
Slatina). 3. A. Vlase (D. Vas
lui). Elevi și m.t. ; 100 m : 1. 
R. Sasu (D. Băneasa), 2. M. 
Bota (D. Cotroceni). 3. C. Ba
dea (D. Cotroceni) ; 800 m :
L C. Corbei (D. Bănoasa). 2.

mai buni 11 s-au înmî- 
tricourile de campioni, 

premii în o-

GENERAL.
100 m: 1. I.

Al. Paleucă
V. Haidău 

3. C. Roșu 
aruncarea 

Gh. Costea ( 
2. FI. Blaga

I). 
(D. 
(D. 
(D. 

Srre- 
(D. I. 

1 (D.

Cursa de viteza în coastă de la Pîrîul Rece

93 DE AUTOMOBILIST! SI 11 ECHIPE!» »

Prima veste de la concursul 
de viteză în coastă la automo
bilism, de la Pîrîul Rece, am 
■vut-o imediat după termina
rea cursei, 
zentantul 
eialitate — 
realmente 
etapă de 
S-au bătut 
a fost un 
eoncurenți : 
tară, reprezențind 11 echipe, 
respectiv cluburi și asociații".

Ce se poate spune despre 
concursul de viteză In coastă 
Bmlntit ? în primul rlnd, el 
• dovedit cS. față de anii tre- 
Qițî. mașinile de concurs stnt 
•uit mai bine pregătite, do
vadă timpii superiori realizați 

la toate categoriile, 
de astă dată a fost 

recordul pistei deținut 
de către C. Motoc ea

La telefon, repre- 
federației de spe- 
T. Bucătaru — era 
entuziasmat : „O 
campionat reușită, 
recorduri, la start 
număr marc de 
93, din Întreaga

3:58. N. Grigoraș (Dacia 
Sport) și W. Hirschvogel (Alfa 
Romeo) au realizat 3:51,07, res
pectiv 3:55.17. Cursa disputată 
pe timp frumos și distanta de 
7,9 km. s-a încheiat cu urmă
toarele rezultate :

Grupa ,,N“ (25 de începă
tori) — L C. Bibiri (IDMS 
București), 2. C. Bucur (ACR 
Argeș), 3. Elvira Manea 
(ITB) . gr. „A* — 1. C. Clacă, 
2. M. Cosmin, 3. V. Obrejan 
(toți I. A. Dada) ; gr. „A 2* — 
L V. Nicoară. 2. ȘL Iancovici 
(ambii L A. Dacia). 3. B. 
Ursu (INMT București) ; gr. 
„B 8* — LE. Peteanu. 2. T. 
Gedeon. 3. C. Gherghel (CSM 
Beșița) ; gr. „C* — 1. N. Gri- 
goraș (L A. Dacia). 2. W. 
ffirschvogel (CSM Reșița), 3. 
C. Motoc (Politehnica Bucu
rești). Echipe : L I. A. Da
ria Pitești I, 2. CSM Reșița. X 
L A Dacia II.

dl

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
• O performanță remarcabilă 

B obținut, în cadrul ceâel de a 
XX-a ediții a campionatului mon- 
dlal sic șah prin corespondență, 
imul din reprezentanții țării

maestrul timișorean 
Anton, care s a clasat pe 

1 I tn turneul final, recent 
elat.: După adjudecarea uiți- 

or partide rămase netermi- 
pe primele locuri ale pres- 

oasel Întreceri s-au clasat : L 
Yim (Ujl:S.SJ — campion 

tonfflal 13 p (din IS), J—3 
. Baumbach (R. D. Germană), 

. L Mihailov (U.R.S.S.) 12,5 p, 4. 
■ Anton (România) 10,5 p, 5-6. 
' U Porreca (Balia), C. S. Pouso 

Venezuela) IO p etc. Prin re- 
l uitatul obținut, A. Anton și-a 
i sigurat participarea și In finala 
Viitoarei ediții.

• A fost fixat lotul șahistelor 
noastre care vor face deplasa- 
Bea pentru IntHnlrea intemațlo-

glă amicală feminină Polonia — 
mânia, programau în perioa
da 1—8 iunie. Echipa noastră este 

formată din Margareta Mureșan, 
Marina Pogorevicl, Elisabeta Po-

tthroniade, Dana Nuțu, Eugenia 
Ghinda și Gertrude Baamstark. 
Conducerea tehnică va fi asigu
rată de antrenorii emerițl Mir- 
eea Pavlov șl Șerban Neamțu.
* La 23 mal Încep la Mamaia 

întrecerile turneului internațional 
masculin — in organizarea 
C-J E.F.5 Constanța șl a asocia-
nei eportlve ICED București — 
dotat eu „Cupa Mamaia**, Șl-au 
anunțat participarea, de peste 
hotare, maestrul internațional S. 
Witkowski (Polonia), maeștrii G. 
Kajna șl n. Balogh '(Ungaria), 
tar din țară, maestrul interna
țional L Biriescu, maestrul FIDE 
Gh. Erdeuș, maeștrii M. Tratato- 
vlci, D. Fuhrmann șl alții.
• A doua ediție a „Memoria

lului Troianescu* va începe la 
1» iunie la clubul de șah I.T.B. 
(str. Lipscani îl). Această în
trecere, care Unde să devină tra
dițională, s-a bucurat de un fru
mos succes la prima sa ediție, 
desfășurată anul trecut, reunind 
la start peste 200 de partiripanți 
din toată țara, jucători și ju
cătoare cu diferite categorii de 
clasificare.

FINALELE PE TARĂ 
ALE „CROSULUI PIONIERILOR"

Intrecerile vor fi postfațate de numeroase ^acțiuni sportive 
susținute de școlarii din localitate și din Județul Argeș

La sfîrșitul acestei săptămlni 
va avea loc o Importantă com
petiție de masă înscrisă sub 
genericul „DACLADEI* — fi
nalele „Crosului pionierilor", în
trecere atletică de amploare ca
re a angrenat, la etapa pe a- 
sociație, aproape întregul efec
tiv de purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor din școlile ge
nerale. Organizată de Consi
liul Național al Organizației 

'Pionierilor, cu sprijinul Consi
liului Național pentru Educație 
Fizică și Sport și al Ministe
rului Educației și învățământu
lui, actuala ediție a finalelor 
„Crosului pionierilor* se va 
desfășura în parcul Trivale din 
municipiul Pitești, la următoa
rele categorii de virată : 11—12 
ani și 13—14 ani, băieți și fete.

Ca și la edițiile precedente, 
Analiștii situați pe primele 
locuri vor fi îndrumați către 
secțiile de atletism ale clubu-

/

rilor sportive școlare Pionierul 
ți ale altor unități sportive de 
performanță din localitățile în 
care Învață. Aceasta ca o mo
dalitate de a asigura creșterea 
continuă a valorii celor mai 
mici atleți și atlete, acțiune în 
care forul de specialitate, Fe
derația română de atletism, 
este direct interesată. Dealtfel, 
o serie de antrenori ai federa
ției de specialitate au și urmă
rit pe atleții pionieri la etapele 
precedente ale finalelor.

De notat faptul că, la Pitești, 
duminică, cu prilejul finalelor 
„Crosului pionierilor* vor avea 
loc și alte activități sportive 
dedicate lui 1 Iunie, Ziua in
ternațională a copilului : de
monstrații de aeromodele, car
turi, rachetomodele, gimnastică 
etc. Iată o duminică plină, 
o adevărată sărbătoare pentru 
toți copiii din orașul de reșe
dință al județului Argeș.

FINALELE „DACIADEI“ LA HANDBAL DE PERFORMANȚA
Masculin

(Urmare din pag 1)

giri. Selecționata Bucureștiu- 
lui, alcătuită din handbaliști 
de la Steaua și Dinamo, deci 
o veritabilă echipă națională, 
a jucat slab in această parti
dă. fără nerv (dar cu 
nervi !...). fără orizont. fără 
legătură. în schimb, brașovenii 
lui Cezar Nica și Ion Donca 
au realizat peste condiția lor 
normală, datorită ambiției 
și dorinței aprige de a nu 
face o formalitate din partici
parea lor la această competi
ție. Chiar și așa, cu greșelile 
de arbitraj flagrante. Brașovul 
ar fi putut cîștiga. dacă An- 
dreescu și-ar fi folosit • 
bine forța 
lescu n-ar 
Paradoxal, 
plauze se 
dată, învinșilor...
Dumitru 12, 
gă 4, Jianu 3. Mirică 2, Bcdi- 
van 2 — București, Micle 10, 
Bota 5. Nicolescu 5, Andrees- 
cu 4. Mintiei 3. Cian.

MARAMUREȘ — BIHOR 27— 
26 (14—11). Cea de a doua fina
listă a turneului masculin a fost 
stabilită la capătul unei partide 
agreabile, in care reprezentati
vele a două județe fruntașe in 
handbalul 
spectacol 
a revenit 
rilor — 
Mare, nu 
aceasta pentru că jucătorii bi- 
horenl, ea șl în zilele prece
dente, s-au bătut cu dirzenie 
pentru fiecare minge șl au reu
șit să ..întoarcă* soarta partide!, 
care din această cauză a avut 
un final fierbinte. Echipa Ma
ramureșului a condus ia un mo
ment dat lejer (23—19), dar s-a 
văzut egalată (23—23, în mln. 92) 
și chiar condusă atunci cînd mai

mai 
de șut. iar Nico- 
fi greșit copilărește, 
deci, felicitări si a- 
cuvin, de această 

Au marcat : 
Berbece 6, Stbi-

nostru au oferit un 
de bun nivel. Victoria 
— conform pronosticu- 
jucjtorilor din Baia 
însă fără emoții. Ș!

CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag 1)

Roșa — Fuicu, Enaehe, David, 
Zafiesco I — Alexandru, Șu
eta — Mararia, Ilie Călin, C. 
Fierea — M. Ionesco, Tepuri- 
că — Cioarec. Munteann, Căi
nam. Rezerve : Moț, 
Șugar (antrenori : 
Rădulcscu și Rada 
De remarcat absențele 
mațla bucureșteană

Cornelia, 
Teodor 

Dar bac), 
din for- 
a titu

larilor Codoî si AL Rădulescu 
(ambii accidentați) și a lui 
Vărzaru.

Așteptăm din partea ambe
lor formații, fruntașe ale rug- 
byului nostru, un joc de ridi
cat nivel, pe măsura frumos-' 
selor lor „cărți de vizită". Re
zultatul partidei poate avea im
portante Implicații asupra 
clasamentului. (D. C.)

cu 1 punct

1. STEAUA 22 20 0 2 686—211 62
2. Farul •) , 23 18 1 4 584-130 59
X Dinamo 22 18 0 4 561-170 58
4. Ștința Ptș. 22 13 3 6 247-200 51
5. Grîvlța R. •) 22 12 2 8 252-186 47
6. Știința B. M. 23 10 1 12 209-294 44
7. C.S.M. Sibiu 22 9 2 11 279-363 42
8. Poli lași 22 9 1 12 187-279 41
9. Sp. stud. 22 7 3 12 220-291 39

10. Univ. Timiș. 22 6 2 14 215-393 36
11. Rulm. Btriad 22 6 2 14 125-314 36
12. Poli Ci.-N. 22 6 2 14 149-2(50 36
13. Rapid Buc. 22 5 4 13 164-337 36
14. Gloria Arad* 22 4 1 17 203-553 30

*) Echipe penalrzate 
pentru 3 jucători suspendoțl.

PROGRAMUL JOCURILOR FINALE

RUGBYSTH»

SA-I PRE
„Rugbyul r 

disponibilități 
țara domneai 
bilă atmo.ștei 
tnlui cu țfalc 
de stejar a d 
dintre cele 1 
Iată doar cil 
defile făcute 
sau J. Simpr 
sau J. Green 
emisari al li 
Union —, k 
selecționatei 
gliei. După i 
să consemnăi 
să facem pi 
mare, adusă 
chipei oaspei 
reprezentativ: 
ca în celebri 
Ionului oval, 
cu naționala 
mentul se v 
dar faptul c 
teptată a. vei 
in care se 
șapte decenii 
celui dinții 
românesc ne 
mai fericită * 
strălucire jul 
tind un entu 
transmis • prii 
tă a generați

Rugbyul ni 
dar, în fața 
sacrări. A ii 
gerare, urla 
ani, practic 
1975 la An 
răscruce, pr< 
tactele de . 
— „să nu' 
mult datoră 
eez !“ — i 
dreptate, i 
Viorel Mora 
din Argent! 
însă de un 
premiere. Re 
niei și-a fă 
și un renan 
să-și o no; ez 
s-o fariB jne 
Aceas^^pee, 
tă și de p 
ing. Emil I 
să devină ui 
de ordine 1 
sport ! Dacă 
eluzionat că 
nea perfeet, 
de vedere, t 
moșii anin 
din Timișoa 
din celelalte 
motivele de 
necesar totoț

București (masculin) - sala Giulețti
: TIMIȘ - DOU (locurile VII-VIII)
: BACĂU - SIBIU (locurile V-VI) 

BRAȘOV - BIHOR (locurile III-IV) 
BUCUREȘTI - MARAMUREȘ (lacurile I—II)

Arad (feminin) — sola Sporturilor 
14 : CONSTANTA - MUREȘ (locurile VII-VIII)
15.30 : IAȘI - BUCUREȘTI (lacurile V-VI)
17 : BRAȘOV - TIMIȘ (locurile HI—IV)
18.30 : SIBIU - BACAU (tocurile I—H)

ora 14 
ora 15,36 :
ora 17
ora

s
19,30 :

ora 
ora
ora 
ora

rămăseseră doar 6 minute de 
joc : 23—24 în min. 54 1 In cele 
din 
rea generală mal bună a lotu
lui antrenorului L. Pană a adus 
victoria In această tabără. Punc
tele au fost marcate de Covaciu
3, Fiangea 5, Boroș 4, Porumb
4, M. Voinea 2, Mlroniuc 2, 
Maarta 2 — Maramureș, Vranău 
3, Croitoru 5, Porumb 4, Crista- 
ehe 4, Kapornay 3, Tudor 2, 
Popa, Mirza — Bihor. Bun arbi
trajul cuplului bucurestean 
Marin și Ștefan Șerban.

LOCURILE 5—8
BACAU — TIMIȘ 37—34 

13—19, 31—31). Și în acest joc 
„sufletul” formației băcăuane a 
fost Vasilca, iar.......creierul* ei,
Eftene. Punctele au fost mar
cate de Vasilca 13, Gîrlescu 9, 
Lupui 7, Eftene 3, Cimpoieru 
3, Insurățelu și Petre — Bacău, 
Giurgea 11, Nagy 7, Iancovici 4, 
Ionescu 4, Cioroianu 3, Knuff 
2, Bucățea 2, Feher — Timiș.

SIBIU — DOLJ 28—27 (14— 
14). Cele două formații au... 
mers „cap la cap* din primul 
și pînă în ultimul minut. Vic
toria a revenit, in extremis, 
dar meritat, Sibiului. Palpitan
tei evoluții a disputei dintre 
cele două echipe l-a fost asi
gurat un cadru normal de des
fășurare de imparțialitatea cu
plului de arbitri C. Căpățînă și 
N. Iancu, ambii din Buzău. 
Punctele au fost înscrise de 
Matei 13, Reger 5, Sauer 4, Pa- 
rasehiv 3, Coreea 3 — Sibiu, 
Dumitru 9, Iacobi 8, Dobreanu
5, Lucian 4, Barcan — Dolj.

urmă, experiența și • valoa-

Feminin
(Urmare din pag. 1)

M.

sistent șl, tntr-un final dra
matic, Oncu și Barza, prind- 
pfelele realizatoare ale echipei 
SIbiuluț au reușit să Jnfrîngă 
rezistența excepțională a por
tarului brașovean, Elena Dră- 
gănescu. Golul victoriei a fost 
înscris cu 4 secunde înainte 
de fluierul final. Au marcat : 
Oacă 7, Călin 6, Tache 2, Ma
rian 2, Demeier 2 — Brașov, 
Oncu 6, Macarie 4, Klein 4,

Barzu 3, Oțelea 2, Cin cu și Co- 
șulscbi pentru Sibiu. Bun ar

bitrajul lui R. Iamandi și Gh.
Mihalașcu — Buzău.

BACAU — TIMIȘ 22—16 fi3—8).
Formată din handbaliste de 
la două echipe bune din țara 
noastră (Știința Bacău — elștl- 
gătoarea campionatului șl a Cu
pei șl Textila Buhuși) această 
selecționată s-a impus șl în par
tidele semifinale, clștiglnd pe 
merit in fața echipei județului 
Timiș. Echipa Bacăului a domi
nat net plnă către afirșit, clnd 
tlmișorencele au avut o puter
nică revenire șl au ajuns să se 
apropie pe tabela de marcaj. 
Dar, intr-un final ce părea să 
schimbe soarta partidei, echipa 
din Bacău a înscris 5 goluri, 
unul mai frumos ca celălalt șl 
a ctștigat fără dubii. Au marcat: 
Lunca 7, Clubotaru 5, Hrițcu 3, 
Varga 2, Voinea, Popovicl, 
Leonte, Danilof, Găitan — Bacău, 
Cojocaru 5, Luțaș 4, Popăllă 3, 
Stefanovici 2, Cojocărîța 2. Au 
condus foarte bine I. Păunescu 
șl T. Curelea, ambii din Bucu
rești.

LOCURILE 5—8
CONSTANTA — IAȘI 22—27 

(11-14). Foarte ambițioase și 
dorind să suplinească prin 
luptă absența a trei titulare (A- 
'Vădanci, Covaliuc și Savin), ie- 
șencele s-au impus de la început. 
Au marcat : Timofte 13. Frin- 
cn 3. Bocăoeală 2, Sanda. Ca- 
rapetru. Iancu și Vasilache — 
Constanța, Turbata 9, Corban 
C, Sumănaru 4, Discă 4, Mari* 
neac 3, Borșanu — Iași. Au 
condus bine AL Vîrtopeanu si 
Traian Popescu — București.

BUCUREȘTI — MUREȘ 21— 
ÎS (9—9), Bucur eștencele au 
atacat în permanentă, cîștigînd 
pe merit. dar mureșencele 
le-au... urmărit cu Insistență, 
egalind de mai multe ori. ul
tima dată în min. 46: 13—IX 
învingătoarele au depășit repe
de șl acest ultim moment de 
emoție, luînd un avans de 3 
goluri în patru minute . 16—13 
(min. 50). Au marcat : Grigoraș 
10, V. Constantinesca 3, Gri- 
gore 3, G. Constantinesca 2, 
Amarandei, Stanciu și Dobre 
— București. Dorgo 6. Fejer 4, 
Bărhat 3, Kibedi 2, Laszlo 2, 
Strola — Mhreș.
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AD.'IIMSTRATIA DI STAI LOTO PR0N0SP0R1 INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 32 MAI. Cat. 
1 (13 rezultate): 3 variante 100% 
a 30.261 lei și 7 variante 25% a 
7.565 lej; cat. a 2-a (12 rezultate). 
34 variante 100% a 2.219 lei șl 175 
variante 25% a 555 lei ; cat. a 
3-a (11 rezultate): 262 variante
100% a 320 lei și 2.182 variante 
25% a 80 lei.
AȚI ALES PRONOSTICURILE 7

Pentru iubitorii de pronosticuri 
sportive, redăm programul a- 
tract’vului concurs Pronosport de 
la sfîrșitul acestei săptămtni, 
Împreună cu anticipațiile cunos-

mitului crainic sportiv Dan Voi- 
cilâ :

I. Arezzo — Lazio 1, x ; n. A- 
talanla — Palermo x ; ni. Barl 
— Monza 1, x ; IV. Bologna — 
Reggiana 1 ; V. Campobasso — 
Perugia 1 ; VI. Catania — Foggia 
1 ; VH. Cavese — Cremonese 1, 
x ; vni. Pistolese — Como x ;
IX. Varese — Sambenedettese 1 ;
X. C.S.M. Suceava — Gloria Bu
zău 1 ; XT. Automatica — Pro
gresul x : XII. Metalul Buc. — 
Dinamo Viet. 1 ; xni. Met. Cu-

gir — „U“ Cluj-N. .L x, 2.

IN A
(Urman

este pi’ 
chetb» 
cat Nu — . 
antrenorilor 
dte o vorbă 
M. Ghimpe* 
clipe de bin 
băieții, de 
dtrjae, tram 
repetă, repe 
rite _schem< 
apărare cu 
prindă adve 

Aflăm că 
Dorn Ridai 
mit dezlegai 
iar nerestab 
nuia dintre 
tori români, 
destule prob 
cestea, spor 
de la Steau 
așteaptă cu 
tele proprii 
campionatuk 
„piesă* de

• Tragerea 
preș de astâz 
levizează în 
la ora 17.
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ilabilci selecționate de tineret a Angliei |

IERI Șl DE AZI-CU FRUNTEA SUS, |
MAI ATENT PE CEI DE MIINE! I

căutarea tinerelor talente

CUPA VIITORULMACAR FINALU
sc ore reale 
1 slmfit in 
o remarca- 
turut spor- 
aLJ- Frunza 
o emblemă 
respectate**,  

lintre apre- 
W. Morgan 

l Yarranton 
[- autorizați 
by Football 
p turneului 
leret a An- 
t-am grăbit 
latisfacție și 
I vestea cea 
nnagerul e- 
r. Morgan : 
Iniei va ju- 
|lu al ba- 
Iwickenham, 
jză. Eveni- 
luce in *84,  
L mult aș- 
jiai in anul 
lese exact 
I disputarea 
le pămint 
I drept cea 
fnță, dlnd 
I ți răsplă- 
liereu mare, 
felea ștafe-

cu realism, învățămintele pen
tru viitor după importanta 
zită.

Oprindu-ne la întilnirea 
lecționatelor de tineret 
României și Angliei, ne 
cem ecoul părerilor generale, 
subliniind încă o dată replica 
dîrză dată de (incomparabil !) 
mai puțin experimentata gar
nitură trimisă în teren de 
Radu Demian și Ion Țuțuianu. 
sclipirile dintr-un moment sau 
altul ale lui Pongracz sau Șt. 
Constantin, Moraru sau Ilca 

Afirmam la momentul 
că, fiind vorba despre 
meci al acestei selec- 
a noastră, îi putem a- 
calificativul promițător.

vi ■

se- 
alc 
fa-

I
I
I
I

ajuns, așa- 
iplinei con- 
L fără exa- 
mr cîțiva 
poluția din 
poment de 
Iar de ccn- 
&

rulai fran-
I pe bună
II emerit 
Ide turneul 
b, urmat 
Itrerupt de 
siva Romă- 
Ibun nume 
I e acum

Iu, trebuie 
il cuvlnt 

acestui 
I au eon- 
k un tnr- 
Ite puncte 
Lastră, inf- 
I rugbyului 
București, 

Iau toate 
Lie, dar e 
Lsprindcm,

sau... 
potrivit 
primul 
ționate 
corda 
Se naște însă imediat Întreba
rea : de ce a fost... primul 
meci ? Și ne vedern nevoiți să 
repetăm un adevăr limpede ca 
lumina zilei — echipei de ti
neret trebuie să 1 se asigure 
un calendar international, in- 
tilniri ’ - - - - -
După 
poate 
vorba 
nierii 
turneul F.I.R.A., autentic cam
pionat european.

Se vorbește despre imperati
vul reîmprospătării rindurilor 
primei reprezentative, iar a- 
ceasta nu doar In ce ne pri
vește. Numai că fenomenul se 
poate produce, în ce-i priveș
te pe englezi — ca să luăm 
exemplul cel mai la "îndemină 
— cit de curind, in echipa lor 
de tineret existkid numeroși 
jucători de clasă, pe clnd in 
cazul naționalei României prea 
puțini dintre titularii de du
minică pot face imediat pasul 
cel mare. Or, schimbul de mîi- 
ne (de miine, nu de... poimli- 
ne !) trebuie pregătit din vre
me. Cum ? Desigur, jucind tot 
mai mult, cu cei mai buni. 
Fie-ne permisă o sugestie, pe 
„adresa" secretarului responsa
bil al F.R.R., Ovidiu Marcu, 
ți antrenorului federal Valeria 
Irimescu, care sint și membri 
al unor organisme F.I.R.A. (cel 
de al doilea chiar vicepreședin
te) : Inițierea de contacte pen
tru relansarea intilnirilor ■- 
nuale eu Franța, la nivelul se
lecționatelor de tineret. Și aș
teptăm, se înțelege, 
Inițiativă, promitind 
semnăm prompt...

cu adversari puternid. 
cum nici un efort nu 
fi prea mare dnd este 
despre necesitatea reali- 
naționalei de Juniori la

orice altă 
s-o eon-

Geo RAEȚCHI

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Mai sint cinci etape pină la 
acordul final al primei divizii. 
Plutonul se agită. Tensiunea 
crește. Ca întotdeauna îna
intea sprintului final. Con
centrarea este maximă. E- 
moția 
banca 
bune, 
rești.__ ....____________ _______
ȚELES S1NT TOATE ACELE 
ACTE CARE UMBRESC LUP
TA SPORTIVA. Lupta care se 
cere mai bărbătească, acum, 
mai corectă, mai frumoasă. 
Pentru că impresia finală că
mine, ea va -veni ca o 
teristică pentru acest 
maraton fotbalistic si 
mai de aceea e cazul să 

scutul

agită.
întotdeauna 

final, 
este maximă.

a crescut. In teren, pe 
antrenorilor, în tri- 
Stări omenești fi- 

De înțeles. DE NElN-

Dt 
tre- 

mu’t 
ar- 

riscă

carac- 
intreg 

t oc
ne ri- 

fair-

cam- 
de pe 
fiecărui 

si Drese- 
Iași Va- 
înseamnă 

de 
să

casunat
Medul 

numărul

un 
de 
lui

I
I

dicăm cu totii 
play-uljii.

Ultima etapă a 
grav avertisment, 
la Ploiești, cu
„antologic" de faulturi (194 !) 
șirul de vociferări, proteste, 
îmbrinceli, injurii și între
gul arsenal antisportiv. 31 de 
cartonașe galbene, patru roșii 
intr-o zi 1 Bilanț care ne o- 
bligă să facem totalul celor 29 
de etape la capitolul discipli
nă, mai exact indisciplină : 
S36 cartonașe galbene, 29 de e- 
li minări, echivalente eu 91 de 
etape de suspendare si 3 aver
tismente. Supărător de mult ! 
Cum. supărător este si ..șirul" 
celor care săptămînal vin la 
. tribunalul federației". Cauza 
este una singură : LIPSA DE 
EDUCAȚIE. Și lipsa aceasta 
de educație se manifestă dato
rită pregătirii precare a ma
jorității. Prin antljoc. prin 
nervozitate, prin toate ma
nifestările nesportive nu se 
urmărește decît mascarea 
valorii modeste, a scopurilor 
mărunte. Cauza se cunoaște. 
Ce trebuie făcut se deduce.

Federația a anunțat (ca si 
in alti ani !) că va lua măsuri 
severe împotriva celor care 
încalcă codul etic al fotbalu
lui. Vrem să credem, că de 
data aceasta nu vor mai exis
ta excepții. O primă mă
sură a și fost luată 1 S-a re
nunțat la metoda valorifică
rii cartonașelor galbene după 
un sistem propriu, care n-a 
fost deloc înțeles de jucătorii 
pentru 
revenit 
potrivit 
tonase 
suspendare.
o armă mai eficientă de apă
rare a sportivității, ceea ce

nu ireuu.e cumva să ducă la 
exagerări. la acele exagerări 
care mereu s-au întors împo
triva scopului urmărit, 
azi înainte jucătorii vor 
buî să respecte mult mai 
adversarul. regulamentul 
bitrul. publicul. Altfe,
să rămînă în afara arenei ’ 

„Problema disciplinei 
pionatului pornește 
banca de rezerve a 
eiuh“, . opina luni, 
dintele Politehnicii 
sile lanul. Ceea ce
că antrenorii, conducătorii 
club sint primii chemați 
schimbe fata morală a întrece
rii. Proces Ia care este aștep
tat și APORTUL JUCĂTORI
LOR DE VALOARE. AL CĂ
PITANILOR DE ECHIPA. 
Spectacolul fotbalistic se cere 
sportiv. Publicul așteaptă un 
final frumos. Să i-1 oferim 
oameni de fotbal !

Mircea M. lONESCU

...Este o competiție de mare 
interes, care-și propune DE
PISTAREA tinerilor jucători 
înzestrați cu deosebite calități 
fizice tehnice și morale nece
sare ÎNTĂRIRII centrului 
national Luceafărul. întrece
rea se va organiza De trei e- 
tap^ : 1. pe județ, pină la data 
de 1 iulie 1983 ; 2. pe zonă,
intre 18 și 24 iulie. în patru 
grupe pentru fiecare categorie 
de vîrstă ; 3. finală. între 28 
iulie și 1 august, cu participa
rea cîștigătorilor de grupe.

Vor avea drept de partici
pare jucătorii legitimați se
lecționați de comisiile jude
țene alcătuite în mod special 
pentru această acțiune Com
petiția se va desfășura pe 
două categorii de vîrstă : 1.
juniori născuti în 1966, după 1 
august și mai tineri ; 2. ju
niori născuti in 1967. după 1 
august și mai mici.

In etapele de zonă și finală, 
întrecerea se va desfășura pe 
două serii sistem tumeu-tur, 
iar echipele de pe același Ioc

vor juca între ele pentru sta' 
bilirea clasamentului 
Iată si componenta 
zonale : Satu Mare, !
reș. Bihor. Sălaj, 
Năsăud, Cluj, 
Alba, Arad. Hunedoara 
ria I) ; Timiș. Caraș-Scve- 
rin, Gorj, Vîlcea. Mehedinții 
Dolj, Olt, Teleorman. Argeș. 
Sibiu (seria a II-a) ; Botoșani, 
Suceava. Neamț. Iași, Bacău, 
Harghita, Vaslui. Vrancea, Ga
lați. *
III- a) ;
la, Tulcea, Cons.anța, 
ta. Călărași. Giurgiu, 
rești. Dîmbovița
IV- a). Județele
Iași și Constanta 
etapa de zonă la .
cuți în 1966, Hunedoara, 
cea. Suceava si Giurgiu 
juniorii născuti în 1967.

Toate 
zatorice 
județene 
zică și sport, F.R.F.. 
cluburile divizionare ,A“. 
ți „C".

i final, 
grupelor 

Maramu- 
Biscrita- 
Mureș,

(se-

Covasna. Brașov (seria a 
Prahova. Buzău. Brăi- 

Ialomi- 
iîucu- 

(seria a 
Alba, Timiș, 
vor organiza 
juniorii năs- 

Vîl- 
- la

problemele organi- 
privesc consiliile 

pentru educație fi- 
--------M.E.l și 

,B"

DERIVA 10111311111 TIMIȘOREAN
TREBUIE OPRITA ’

care fusese creat. S-a 
la criteriul anterior 
căruia, la două ear- 

gaTbene — • etapă
Arbitrii au acum

Așadar, lată Timișoara fotba
listică — ta derivă. In derivă de 
la spre „B- și de la „B"
spre „C" I Cum a ajuns fotba
lul timișorean ta această situa
ție ? Ce trebuie Întreprins pen
tru revenirea lui pe lini» de 
plutire ? De unde trebuie por
nit 7

Cu aceste întrebări am poposit 
săptămtaa trecută ta orașul de 
pe Bega. Am discutat ore în
tregi cu reprezentanți al prin
cipalelor cluburi din oraș. La 
Politehnica, cu FL Ciobănescu, . 
președintele secției de fotbal, cu _ ------- - - gj

Km. Dem- 
antrenor ;

A. Urzică, 
. . clubului, și eu
antrenorul V. Vlșan ; la U.M.T„ 
cu tag. W. Weissenbilrger, pre
ședintele secției de fotbal, șl cu 
antrenorul P. Mehedințu ; la 
Constructorul, cu antrenorul C. 
Gorduna ; eu prof. D. Harnaghl, 
de la clubul sportiv Banatul. 
Am vrut să discutăm și cu prof. 
I. Bușe, președintele C.J.E.F.S. 
Timiș, adică al organului cei 
mal ta temă cu subiectul anche
tei noastre, cri care avea (ți 
are) sarcini precise ta această 
direcție- Dar, din păcate, tova
rășul Bușe a refuzat orice con
vorbire (!?!)-

B. Petrescu, vicepreședinte 
ți eu 
actualul 

cu

clubului, 
brovschi, 
la C.F.R. 
președintele

L MARELUI DERBY: STEAUA SAU DINAMO ?
SINGUR GIND MAREA OCAZIE A REVENIRII

(Urmare din pag. I)

in elnd, 
ui. dr.
creează 

elaxare), 
la Mă- 
plin si 
t dife- 
ee de 
-ți sur-

speranță, 
. ■ Pri- 

club,
a u- 
jucă- 
ridieă

toate a- 
trenorii 

«1

eu - al 
altă 

echipei

noex- 
, sete- 

pînd de

Căpușan, este recuperat doar 
fn proporție de 80 la sută (du
pă un accident suferit mai de
mult).

La terminarea antrenamen
tului. l-am solicitat pe lide
rul echipei Steaua, Costel Cer
ut, să ne spună ctteva cu
vinte despre ce va fl ta parti
da eu Dinamo : „Meci foarte 
greu. Cine se concentrează 
mal bine și ia avantaj, poate 
ciștiga. Sint convins că Steaua 
nu va rata această ultimă 
Șansă, deoarece potențialul •- 
ehipei mele este mal bun (i 
normal trebuie să învingă. De
sigur, nerefacerea completă a 
lui Opșitaru este un handicap, 

pe 
Iul 

fl

dar noi am mai Învins 
Dinamo și fără el, folosirea 
tn anumite momente poate 
decisivă totuși. deoarece 
spori siguranța tn apărare 
eficacitatea**.

(Urmare din pag- I)

apărare, inclusiv alternarea 
,din mers" a sistemelor defen
sive „tn zonă" ți „om la om".

— Remare&m ți ne burară 
faptul eă toți jucătorii tint v»- 
Uzl ți. după cum se vede, eu 
multă poftă de joc, ne-am ■- 
dresat antrenorului Novac, 
deși Vtnereanu a fost indispo
nibil • bună perioadă.

— Este adevărat, dar Sandu 
(nj. : diminutivul gigantului 
dinamovist) joacă tacă reținut, 
avtnd teamă de recidivă.

A intervenit tn discuție 
Nieulesra, surlzător si 
mlst. cum 11 cunoaștem 
dnd era junior :

— Sint convins eă Vlnereanu 
■ toți ceilalți Jucători de la 
Dinamo vor ști să M mobili
zeze pentru acest med decisiv 
ți vor lupta din toate puterile 
pentru victorie ți titlu. D4-

D*a  
opti- 

de

AZI, LA PALATUL SPORTURILOR Șl CULTURII
tuala deținătoare a locului 3 
ta clasament ți una din tato- 
nerele ei.

Programul partidelor t DE 
LA ORA 15.30 j Steaua — 
CdS.U. Sibiu (în meciurile pre
cedente : 8—0), Rapid — Farul 
(3—3). Dinamo —■ LC.E.D. 
(6-0). Amintim eă biletele 
cumpărate azi ctat valabile si 
■aline.

Ultimul turneu ri grapei 
wdocice T—12 ce desflișoarA, 
âe azi ptnă duminică, ta Sala 
■porturilor din Cluj-Napoca. 
Programul jocurilor de azi : 
DE LA ORA 15,30: Dinamo

ultimului tur al Diviziei mas
culine ,.A“, cea de joi cuprin- 
zind și derbyul Steaua — Di
namo. decisiv ta lupta pen
tru cucerirea titlului. Pină 
atunci, cele două protagoniste 
vor susține — azi — partide 
in care sint favorite ei te 
cursul cărora vor căuta să M 
acomodeze cu condițiile te 
care Iți vor disputa titlul. 
Spectatorii vor vedea astăzi 
și atractivul meci dintre Ra
pid si Farul, adică dintre ae-

namo * numai eînd *
fost O • eînd compo
nent! ei as lăsat la vestiar
problemele personale sau „au
strlns din dinți" eînd ii mai
dorea eite ceva. Am
ta acest campionat că 
Învinge și vom faee toiul pen
tru a obține a patra victorie, 

însemna reeueeri- 
dnpă ce trei ani 
ne-am clasat pe

mai 
dovedit 
putem

ceea ce ar 
rea titlului 
de-a rtndul 
locul L

Pierind de la sala Rapid, 
am făcut o scurtă incursiune 
In sala din șoseaua Stefan cel 
Mare, unde alți baschetbalist! 
dlnamovistl. printre care Radu 
Dlaconeseu. Pavel 
ratio Giurgiu »-a. 
a treia ședință de 
vederea meciului
eu vechii lor rivali de 
Steaua. Andrei Folbert. 
Ml cui eseu. Alin Savu si 
lai ti. In mod sigur, si acesta

glumă !

Visner, Ho
se aflau la 
pregătire tn 
de old-boys 

la 
Emil 
eel-

va fi un med nu

— IMUAS
Politehnica 

Brașov (2—4) 
Cluj-Napoca -

Baia Mare 
Iași — 
Univer- 
S portul

Oradea 
(4—2). 
CJS.U. 
sitatea 
studențesc București (5—1).

Clasamentul înaintea
•ee :

acestor tur-

rentarea a trei jucâtori de 2

1. Dinamo Buc. 42 39 3 3811:3062 81
î. Steaua 42 38 4 4053:3002 80
3. Rapid* 42 22 20 3234:3261 63
4. LQED. <2 19 23 3447:3592 61
5. Farul 42 19 23 3397:3532 61
4. C.S.U. Sibiu 42 14 28 3324:3719 56

X Dinamo Ord. 42 21 21 3182:3271 63
t. _u- q.-N. <2 19 23 3174:3366 61

GS.U. B». 42 18 24 3218:3387 60
KL Port. Lași 42 W 26 3034:3330 58
tt. Sp. stud. 42 11 31 3198:3374 53
t2. IMUAS* 42 16 26 3083:3259 48

• Echipe penalizate pentru nepre-

Nu are rost să reproducem 
toate aceste dialoguri, foarte in
teresante, desigur, ta care in
terlocutorii au arătat cu lux de 
amănunte cauzele decăderii fot
balului timișorean. Iată ideile 
prezentate ta mod sintetic :
• nu apar talente I Șl asta 

pentru că — ta afara Clubului 
sportiv Banatul — s-a lucrat (șl 
se lucrează) foarte slab, fără 
randamentul scontat, la copii si 
juniori ;
• medie de vîrstă ridicată (cir

ca 23 ani) la flecare din echi
pele divizionare, ceea ce tace 
imposibilă promovarea de ele
mente noi, tinere ți talentate, 
de la echipele din eșaloanele in
ferioare spre cele superioare ;
• goana după Jucători din alte 

zone ale țării. S-a alergat foarte 
mult după unele satisfacții de 
moment. Datorită acestei curse, 
a acestei vtaători de nume, ni
meni nu a mal „văzut" talente
le existente, totuși. In oraș, o 
mare parte dintre ele plecate 
spre alte localități, unde au dat 
satisfacție ;
• lipsa de colaborare intre 

principalele echipe din oraș. 
(„-Poli- nu acceptă decît relații 
de subordonare neprincipiale : 
celelalte cluburi să lucreze pen
tru echipa-fanlon, dar «Poli» 
preferă ca elementele dotate de 
care se poate dispensa să joace 
ta alte orașe, dar să nu ajungă 
la C.F.R. sau la UJW.T. pentru 
ca acestea -să nu ridice nasul», 
să nu devină contracandidate la 
«șefie»") ;
• talente există (la clubul Lu

ceafărul stat nouă jucători din 
Timișoara), dar nu există un cli
mat de muncă favorabil perfor
manței ; prea mulțl se pricep șl 
prea mulțl roiesc ta Jurul echi
pelor ți al fotbalului ; totul nu 
este decît „o treabă cirpită";
• la „Poli" promovările stat 

făcute doar ta cazuri-llmită, a- 
tund ctad antrenorul este strtas 
eu ușa, atunci ctad nu se În
trevede altă soluție ; nu se duce 
eu consecvență o politică de 
promovare a elementelor tinere ;
• lipsa de stabilitate a antre

norilor, ca ți a conducătorilor 
secțiilor ți cluburilor ;
• lipsa de valoare a Jucători

lor din Județ (la un recent trial 
al valorilor din 
dețean, acțiune 
peta ta eurtad, 
foarte slabă) :
• foarte mulțl

Ctreiumarn, _______ , ______
Sudu, Vlătănescn etc.) stat ac
cidentați (contuzii, leziuni, rap
turi musculare) ț acddentările. 
cele mai multe, au la bază Bpsa 
de pregătire conștiincioasă, con
tinui ;
• ta rtadul celor mal mulțl 

dintre Jucători ți-a Scut loc 
o mentalitate dăunătoare ; cali
tatea de Jucător de fotbal este 
folosită ca trambulină pentru ob
ținerea unor avantaje
• puținele demente tinere ră

sărite ta echipa de ‘ "
Htehnldl, care a 
național ta ediția 
pierdut pentru că 
au fost legitimați 
din campionatul 
calitatea . 
de echipele din acest eșalon este 
snb orice crin că. Tar dintre Ju
cători. doar cîțiva (Taneu, Plă-

campionatul ju- 
care se 
„recolta" a fost

. Jucători 
$tefanovid,

(Motee, 
Pasca,

vițiu, Boclea, Pckarov, Tornorea- 
nu) au ajuns prin Divizia „B“ ;j
• nimeni nu se' ocupă de foștii

juniori ~
pentru 
vîrstă, 
minat 
există 
competiție 
10—12 ani ;
• diluarea campionatului ju

dețean, tn care există două serii 
a cite 18 echipe I

Toate aceste cauze 'au făcut ca 
ta oraș să se sp>mă, pe bună 
dreptate, că „Politehn sa nu »- 
nul acesta a retrogradat ; ea a 
căzut de mult..." Dar situata 
precară a principalului club da 
fotbal din localitate este ilus-, 
trată cel mal bine prin două ci
fre : la 31 martie a.c., eînd au 
fost făcute o serie de modifi
cări ta conducerea clubului,' 
„Poli" avea un deficit de 820 000 
lei, sumă care s-a redus, la 1*  
mal, la 413 000 Iei !

Acestea sint cauzele. Destulei 
Nu mai insistăm asupra lor. Să 
vedem, sintetizînd și ' 
dată, posibilitățile de 
Timișoarei ta elita 
românesc.

In primul rînd, se . __
tărie instaurarea unui climat da 
MUNCĂ ADEVĂRATA, CINSTI—. 
TA, la toate eșaloanele fotbalu
lui timișean. DE AICI PORNEȘ
TE TOTUL, inclusiv relațiile din
tre cele trei cluburi principala 
din oraș. In rest :
• o reală importanță acordată

creșterii viitorilor fotbaliști, mal 
ales că posibilități există într-un 
oraș ta care fotbalul are o trari 
dlțle atît de ' " "
reînființarea 
șl juniori de 
trei licee din 
stat 2 500 de _____ __________ ,
celui de Ia Constructorul (unde 
există alte două licee, cu sute 
de elevi fiecare), îmbunătățire*  
muncii Ia „Poli“ și la U.M.T. ;

O reorganizarea campionatului 
Județean pe baze mai realiste j
• inventarierea tuturor ' 

sportive din cartiere ;
• un recensămînt al 

cadrelor de tehnicieni și 
rea acestora să lucreze 
• grupă de copii ;
• organizarea unui sistem con»r 

petițlonal-cadru la nivelul copt-' 
fior pentru stimularea spiritului 
de competiție, sistem care să-t 
apropie pe copii de fotbal ; toa-' 
te acestea fără a-i rupe pe tfcj 
uerll jucători de 
gcolară ;
• crearea unul

[tonal de juniori (pornind 
idee*  Luceafărului), la Ti

; nu există o competiție 
această categorie de 

cei care de-abia au ter- 
junioratul. După cum nu 
decît un simulacru de 

pentru copiii Intre

de aceastl 
revenire a 
soccerultri

Impune ra

veche. Se impune 
centrului de capii 
la C.F.R. (la cele 
rețeaua M.T.TcL 

el e vi). activizare* ’

bazelor

tuturor 
obliga- 
cu cita

pregătirea lor

»■

Juniori a Po- 
eîștlgat titlul 
1977—73, s-au 
toți Jucătorii 
la o echipă 

Județean ; or, 
pregătirilor efectuate

subcentru na-' 
___ '• 1 de ta 

____ _______________ __ Timișo*-  
m, unde talentele din oraș ți 
dta județ să se dezvolte ta me- 
4Bul lor familial și familiar ;
• promovarea Jucătorilor să ss 

fecă numai ta funcție de atitu
dinea lor față de muncă, față de 
echipă șl de calitatea pregătiri
lor efectuate

Desigur, ar mai fi tacă multe 
de spus despre fotbalul timișo
rean, despre cauzele decăderii 
sale, despre modul ta care el 
poate reveni pe orbita trecutelor 
succese. Ceț care iubesc cu *-  
devărat fotbalul din acest oraș 
te cunosc ți ei foarte bine jl 
pot aduce ți alte Idei.

Tocmai de aceea sugerăm or
ganizarea unei discuții sincere, 
la obiect, constructive pe această 
temă. Credem că ea va da roade 
mal ales dacă vorbele vor fl 
talocuite apoi eu MUNCA, cu 
FAPTELE.

Mircea TUDORAN

TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATELOR DE JUNIORI
JUNIORI I : ta Bistrița, te- 

tre 1 ți I iunie, eu partici
parea ciștigătoareior celor opt 
serii. învingătoarele din eete 
două grupe iși vor disputa fi
nala competiției ta 18 iunie, ta 
București, ta deschiderea derby- 
uiul campionatului nostru, Dina
mo — Universitatea Craiova.

JUNIORI TI : la Suceava (ctț- 
tlgătoarele seriilor 1—4), Slot»-'

sta (seriile 5—3) și Bala Mare 
taerUM »—li) stat programate 
meciurile primei faze finale. A- 
poi, câștigătoarele celor trei zo
ne se vor tatttal la Piatra Neamț 
pentru desemnarea campioanei. 
Turneele de la Suceava, Slobo
zi*  șl Baia Mare vor avea krt 
ta perioada t» iunie — 3 Iulie, 
iar cri de la Piatra Neamț, Intre 
1 ți M iulie.



La C. M. de popice juniori de la Poreci

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE LA PERECHI
Octavia Ciocîfian și

PORECI, 24 (prin telefon). 
In cea de-a treia zi a cam
pionatelor mondiale de popice 
la juniori (jucători pină la 23 
de ani) au început întrecerile 
probei de perechi, la care par
ticipă 16 cupluri de fete și 19 
de băieți. Pistele pretențioase 
ale arenei Complexului spor
tiv Diamant supun concurenții 
la un sever examen, iar re
zultate bune reușesc doar ju
cătorii bine pregătiți din punct

PRIMELE SURPRIZE 
LA ROLANIk GARROS 
riBâKșiOcrulâitis, eliminați

PARIS, 24 — Pe terenurile
arenei pariziene Roland Garros 
au continuat, luni și marți, în- 
tîlnirile primului tur al probelor 
de simplu" d n cadrul campiona
telor internaționale de tenis ale 
Franței. După califica.ea Virgi- 
niei iluziei, un start bun în com
petiție au luat și Lucia Romanov, 
Învingătoare cu 7—6, 6—4 asupra 
americancei Betsy Nagelsen, și 
Iile Năstase, care l-a întrecut cu
6— 0, 6—4. 6—2 pe francezul
Jacques Hervet. în schimb. 
Florin Segărceanu, care a tre
buit să întîlnească pe favoritul 
nr. 4 al turneului, argentinianul 
Guillermo Vilas, iese din cursă, 
învins în trei seturi : 1—6, 5—7, 
1—6.

lată și alte rezultate, la simplu 
masculin, din rindul cărora nu 
lipsesc surprizele : B. Fritz
(Franța) — W. Fibak (Polonia)
7— 5, 7—6, 4—6, 6—3 ; M. Orantes
(Spania) — M. Strode (S.U.A.) 
6—4, 6—1, 6—0 : T. Tulasne
(Franța) — J. Damiani (Uruguay) 
6—3, 6—0, 2—6, 6—4 ; H. Simon- 
sson (Suedia) — V. Gerulaitis 
(S.U.A.) 6—4, 6—4, 2—6, 6—1 ;
L Lendl (Cehoslovacia) — P. 
Rebolledo (Chile) 6—4, 6—1, 6—3 ; 
P. McNamee (Australia) — Z. 
Kuharsky 6—3, 6—3, 5—7, 
3—6, 7—5 ; Y. Noah (Franța)
— A. Jarryd (Suedia) 6—1, 6—0, 
6—2 ; simplu feminin : Andrea 
Temesvari (Ungaria) — Frede- 
rique Thibault (Franța) 6—0, 
6—1 ; Andrea Jaeger (S.U.A.) — 
Laura Arraya (Peru) 7—5, 1—6, 
6—0 ; Mima Jausovec (Iugo
slavia) — Liliana Giussani (Ar
gentina) 6—3, 6—4 ; Pam Shriver 
(S.U.A.) — Marcela Mesker
(Olanda) 2—6, 6—3, 6—4 J Ma- 
nnela Maleeva (Bulgaria) — 
Terry Phelps (S.U.A.) 6—3, 6—2.

Maria EsizsiK — pc locul 3
de vedere tehnic. După evo
luția primelor opt perechi, re
prezentanții noștri n-au reușit 
să se numere printre cele mai 
bune cupluri, mai ales pere
chea Ibolya Malhc — Olga 
Psihas care a punctat doar 
806. Ca si în proba pe echipe, 
cele două sportive au comis 
greșeli la manșele de „izo
late". reușind cu greu să de
pășească cifra de 400. Pere
chea Octavia Ciocirlan — 
Maria Zsizsik se află, la jumă
tatea concursului pe locul 3, 
cu 811 p d, datorită puncta
jului bun al lui Ciocirlan — 
415. Acum, Octavia Ciocârlan 
are, după două probe. 827 p d 
(la echipe a avut 412), și se 
numără printre cele mai bune 
concurente ale „mondialelor": 
eă va intra în turneul indivi
dual cu un punctaj valoros 
(după cum se știe, la indivi
dual vor evolua primii 20 de 
sportivi in urma rezultatelor 
adiționale în probele pe echi
pe si oercehi).

La băieți, la ora convorbirii 
telefonice a concurat doar 
dublul Constantin Frigea —

la jumătatea probei
Constantin Bănescu, care a to
talizat 1648 p, rezultat modest, 
datorită impreciziei cu care a 
lansat bila C. Bănescu. el 
nereușind să treacă de 800 
pd, cifră pe care trebuie s-o 
depășească ușor un popicar de 
performanță ! -

Dar iată clasamentele la ju
mătatea probei de perechi : 
Fete : 1. Liliana Zoreci — 
Ivanka Kolici (Iugoslavia) 
829 pd (107—422), 2. Suzana 
Hanko — Fetencne Hudomiet 
(Ungaria) 820 pd (404—416). S. 
Octavia Ciocirlan — Maria 
Zsizsik (România) 811 (415— 
396)- 7. Ibolya Mathe — Olga 
Psihas 306 (404—402). Băieți :
L Klaus Erni — Sigfried We
ber (R.F.G.) 1738 (888—850), Z 
Ferenc Molnar — Laszlo Al
bert (Ungaria) 1679 (857—822), 
1 Manfred Dallap2za — Tho
mas Lobseher (Austria) 1668 
(830—833). 4. Constantin Fri-
gea — Constantin Bănescu 1648 
(868—780).

întrecerile la perechi se în
cheie miercuri seara.

Troion IOANIȚESCU

, „CUPA UCECOM" LA POPICE 
A REVENIT SPORTIVILOR ROMÂNI
Tradiționalul turneu inter

national de popice „CUPA 
UCECOM" s-a desfășurat zi
lele trecute la Ploiești. pe 
moderna arenă cu șase piste 
Voința. La întreceri au par
ticipat opt echipe, dintre care 
patru din R. D. Germană șl 
Ungaria. Sportivii de la Vo
ința Ploiești si Voința Bucu
rești au dominat competiția, 
ciștigind primele locuri, atît 
pe echipe cit șl la individual. 
Dar iată clasamentele — echi
pe — feminin : 1. Voința Plo
iești 2395 p.d., 2. Aktiwist 
Espenheim (R.D.G.) 2324. 3.

DELEP Szeged (Ungaria) 2184, 
4. Voința Ploiești Gunioare) 
2184. Masculin : L Voința 
București 5009 p.d., 2. Sparta- 
kusz Budapesta 5004, 3. DELEP 
Szeged 4916 4. Aktiwist Es
penheim 4863. Individual — 
femei : 1. Minela Mihăilă
(Voința Ploiești) 862 p.d. (din 
două jocuri). 2. Marion Nie- 
mayer (Aktiwist Espenheim) 
854, 3. Stela Godeanu (Voința 
Ploiești) 833. Bărbați : 1. Pe
tre Purge (Voința București) 
899,2. Janos Ster (Spartakusz) 
895 3. Istvan Deak (DELEP)
879. (TON CORNEA — coresp.)

TURNEUL DE POLO DE LA TBILISI

AsfAzl, la Bsirges, start în Balcaniada de volei

ECHIPELE ROMÂNIEI SUSȚIN
PR1METE JOCURI JOI

BURGAS, 24 (prin telefon), 
în Sala sporturilor din aceas
tă pitorească localitate bulgară 
de pe țărmul Mării Negre ta 
miercuri startul cea de a 14-a 
ediție a Campionatelor balca
nice de volei, competiție care 
stîmește aid un viu interes 
în rindul numeroșilor iubitori 
ai acestui sport

Echipele României au ajuns 
marți după-amiază la Burgas, 
pe ruta București — Constan
ța — Varna. După cum se știe, 
atît echipa noastră feminină cît 
și cea masculină sint dețină
toare ale titlurilor balcahice, 
cucerite anul trecut în Grecia. 
Atunci, echipa noastră a termi
nat neînvinsă competiția, dar 
principala sa rivală, formația 
bulgară, alinia3e multe jucă
toare tinere. De data aceasta, 
misiunea voleibalistelor noas
tre va fi incomparabil mai di
ficilă, avînd in vedere nu nu
mai forța șl ambiția echipei 
gazdă, d și avantajul terenu
lui propriu. Și echipa noastră 
de băieți a dominat ediția- tre
cută a Balcaniadei, la^Atena, 
obținînd numai victorii, dar a-

cum gazdele apar favorite chiar 
prin prisma rezultatelor direc
te din turneele acestei primă
veri (două intîlniri — două 
victorii ale bulgarilor asupra 
alor noștri). Antrenorul Schrei
ber și jucătorii pregătiți de 
el ne-au mărturisit insă că na 
se consideră dinainte învinși și 
că se vor lupta pentru apăra
rea titlului.

Echipele noastre au efectua* 
marți după-amiază antrena
mente de acomodare cu sala 
(pe care doar Maria Enache o 
cunoaște de la C.M. 1970, cînd 
se afla in „națională")., Toți 
sportivii noștri se află în bune 
condiții de sănătate șl sin* 
gata de start (din lotul de fete 
Marinela Țurlea n-a mal fă
cut însă deplasarea).

Miercuri, de la ora 14, sint 
programate partidele: Bulga
ria — Grecia și Turcia — Iu
goslavia (feminin)ț Bulgaria — 
Turcia și Grecia — Iugoslavia 
(masculin). Echipele noastre 
intră în întrecere joi după- 
amiază, fetele întîlnind Grecia, 
iar băieții — Turcia.
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• TELiEX •
AUTOMOBILISM • Cursă de 

formula 2 pe circuitul de la 
Pau (Franța) : 1. Jo Gartner — 
Austria (BMW) medie orară 
114,791 km, 2. Kenneth Hachen- 
son (Irlanda) la 25 91 s.

BASCHET e -Echipa de juniori 
a U.R.S.S. a jucat în S.U.A. la 
Livornia și a învins selecționata 
locală cu 91—84 <36—34) • La
Nancy, în meci amical mascu
lin, Franța — U.R.S.S. 91—100.

BOX • La Sheffield, Yorkshi
re, englezul Herol Graham a de
venit campion european la cat. 
super semi-mijlocie întrecîndu-1 
pe luxemburghezul Clemente 
Tshinza, prin abandon dictat de 
arbitru în rep. 2.

CICLISM ® Etapa I a Turului 
Angliei (Bournemouth — Bristol, 
193 km) a fost cîștigată la sprint 
de englezul Barras (4.38:45) îna
intea vest-germanului Becker.

FOTBAL • Preliminarii olim
pice : zona Americii Centrale : 
El Salvador — Guatemala 0—2 ; 
zona Africii : Libia — Kenya 
2—0 • Turneul de cădeți de la 
Croix (Franța) : finala 1—2 : 
A. C. Milan — Steaua roșie Bel
grad 1—0, finala 3—4 : Hamburg 
S. V. — Grasshoppers Zîirich 1—1 
(elve+ienil au cîștigat la 11 m)
• Finala Cupei Elveției : Ser- 
vette Geneva — Grasshoppers 
ZUrich 2—2 (1—1) va fi rejucată 
la 21 iunie O La Sao Paulo 
(100 000 spectatori) a avut loc 
prima manșă a finalei campio
natului brazilian : F. C. Santos 
— Jlamengo 2—1 (1—0). Au mar
cat : Pita (min. 24) și Serginho 
(min. 65). respectiv, Baltasar 
(min. 66). Returul, peste o săp- 
tămînă, la Rio de Janeiro.

PENTATLON MODERN • Ita
lianul Daniele Masala (campio
nul lumii) s-a clasat primul în 
concursul de la Madrid cu 5 553 
p. urmat de Serrano (Spania) 
5 214 p. Pe echipe; 1. Italia
15 837 p 2. Spania 15 044 p.

POLO S La Sibenik, turneul 
pentru echipe de tineret a fost 
cîștigat de echipa Iugoslaviei 6 
p, urmată de Italia. R F. Ger
mania si Olanda — 2 p.

TENIS H Turneul feminin din 
Berlinul Occ. finale : Chris Evert 
Lloyd — Kathy Horvath 6—4, 
7—6. Jo Durie șl Ann Hobbs — 
Claudia Kohde, Eva Pfaff 6—4, 
7—8 O Tenismanul sovietic A- 
leksandr Metreveli (38 ani) își 
face reintrarea fn echipa R.S.S. 
Gruzine la Spartachiada popoare
lor U.R.S.S.

TBILISI, 24 (prin telefon). 
Puternicul turneu internatio
nal de polo a continuat cu 
două etape disputate marți. 
Echipa noastră reprezentativă a 
intîliut două dintre cele nud 
valoroase formații. Ungaria — 
dimineață si U.R.S.S., pierzînd

BALCANIADA 
DE TALERE 

(Urmare din pag- I)

români au evoluat excelent, 
reușind ca, în finalul concursu
lui. să ocupe primele 3 locuri 
ale clasamentului individual și, 
normal, prima poziție si in ie
rarhia pe echipe.

Liderul delegației noastre de 
skeet a fost loan Toman (26 
de ani, legitimat la clubul Vâ
nătorul Timișoara, unde este' 
pregătit de antrenorul Ioan 
Neamțu), El a dominat clar În
trecerea, pe care și-a adjude
cat-o, cu totalul de 194 talere 
doborite, la o diferență de 
două puncte față de următorii 
clasați. Dumitru Gazetovici și 
Atila Ciorba, Ultimii au tre
buit să apeleze la un baraj 
pentru departajare, întrucît • au 
acumulat același punctaj : 192 
t Gazetovici a cîștigat și s-a 
clasat pe poziția a doua.

în aceste condiții, echipa 
României s-a impus Ia o di
ferență categorică in fața ce
lorlalte echipe reprezentative 
de skeet din Balcani, recucerind 
o supremație pe care o pier
duse in ultima perioadă.

la același scor : 7—8, partide în 
care rezultatul a stat în cum
pănă pînă in final. In partida 
cu poloiștii sovietici, de pildă, 
Hagiu a ratat o lovitură de la 
4 metri în ultima secundă I

In generat lntîlnlrile sint e- 
chilibrate, dovadă și alte rezul
tate înregistrate : Cuba — Gre
cia 13—12. -Ungaria — Italia 
15—13, Italia — Grecia 15—12.

Poloiștii noștri urmează să 
mai joace miercuri cu Suedia si 
R.S.S. Gruzină, joi cu Grecia 
Si vineri cu Cuba.

Dupâ recordul de sâptămîna trecută la aruncarea suliței, iatâ 
acum un record mondial de atletLm. la aruncarea discu
lui femei (73,26 m) care întrece cu aproape un metru jumătate
vechiul record l.a Autoarea acestei frumoase reușite este aruncătoarea
sovietică Galina Savinkova, născută în 1953, la 15 iulie, la Kemerovo
în R.S.F.S.R. Are 180 cm și 95 kg. Face parte din clubul Dinamo
Krasnodar. Practică atletismul dh» 1971 - 33,00 m. După aceea
zultatele sale au evoluat astfel : 1972 - 41,10 m, 1973 - 55,72
1974 - 59,78 m, 1975 — accidentată, 1976 — 56,60 m, 1977 - 61,48 
1978 - 62.18 m, 1979 - 65,78 m. 1980 - 67,22 m, 1981 - 69,70
1982 - 69,90 m. Anul trecut. Ia „europenele" de la Atena, Savinkova 
s-a clasat a treia, cu performanța de 67,82

Lista oficială a recordurilor mondiale feminine la aruncarea discului 
a fost inaugurată in 1936 de Gisela Mauermayer, campioană olimpică 

în acel an (47,63 m) care, la 11 iulie la Dresda, a obținut 48,31 m. 
Un rezultat deosebit de care nu s-a'mai apropiat, ani de-a rîndul, 
nici una dintre aruncătoare. Abia în 1948, la 8 august, la Moscova, 
regretata Nina Dumbcdie (indiscutabil cea mai valoroasă aruncătoare 
a anilor *50) a întrecut recordul Iul Mauermayer cu nu mai puțin 
de 4,94 m I Și tot ea, după trei ani, la Gori, a mai adăugat 12 cm 
recordului său. A urmat intermezzo-ul Ninei Ponomareva-Romaskova, 
cu 53,61 m (Odessa, 9.8.1952, an în care a și, cîștigat titlul olimpic 
de la Helsinki cu 51.42 m) după care Dumbadze a revenit foarte 
spectaculos cu un 57.04 m în 18 octombrie 1952, la Tbilisi.

O altă aruncătoare sovietică preia apoi ștafeta, Tamara Press care din 
1960 pînă in 1965, corectează recordul în șase ,,reprize" : 57,15 m, 
57,43 m, 58,06 m, 58,98 m, 59,29 m și 59,70 m. Urmează suita vest- 
germancei Liesel Westermann cu 4 recorduri (61,26 m - 1967, 62,54 m 

— 1968, 62,70 m și 63,96 m — 1969, întrerupta o dată de Christine 
Spielberg (61,64 m — 1968), după care strălucește sovietica Faina 
Melnik, cea mal mare aruncătoare din istoria probei. Recordurile ei, 
între altele, o probează : 64,22 m șl 64,88 m - 1971. 65,42 m, 65,48 m

66,76 m — 1972 (aici a intervenit cu 67,32 m recordmana noastră 
Argentina Menis la 23.9.72), 67,44 m, 67,38 m șl 69,48 m - 1973, 
69,90 m - 1974, 70,20 m - 1975. 70,50 m - 1976.

Evelyn Jahl (R.D. Germană) duce recordul mal departe : 70,72 m 
în 1978 (Dresda, la 12 august) și 71,50 m In 1980 (Potsdam, la 10 
mal). Acest ultim record nu vîețuiește decît pînă la 13 iulie cînd, la 
Sofia, Maria Vergova-Petkova (Bulgaria) obține 71,80 m (titlul olimpic, 
la Moscova a fost cîștigat, totuși, de Jahl cu 69,96 m, Vergova fiind 
a doua cu 67,90 m).

Șl acum, iatâ al 32-lea record mondial oficial dîn istoria probei, 
...............“ ■ “ ■’ recordmanelor figurează 

arătat, și cel al unei
ca 24,95 m superior celui dinții I Pe lista 
numele a zece atlete, între care, cum am 
sportive românce.
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AZ!, LA ATENA, FINALA CCE.: JUVENTUS-HAMBURGER S.V.
Iatâ-ne ajunși la ultima din

tre finalele cupelor europene ln- 
tercluburi, cea a Cupei campio
nilor, programau astă-seară, la 
Atena. După desemnarea celor
lalte laureate, F. C. Aberdeen 
(Cupa cupelor) șl S. C. Ander- 
lecbt (Cupa U.E.F.A.), se pune 
Întrebarea cine va cuceri acum 
trofeul cel mai valoros de pe 
continent rezervat formațiilor de 
club': Juventus Torino sau Ham
burger S. V. ’ . Două echipe cu 
remarcabile „cărți de vizită-, 
care se intîlnesc pentru prima 
oară intr-un asemenea joe de
cisiv. „Marea finală- — cum o 
caracterizează presa de specia
litate europeană — de fapt o re
petare In miniatură, • confrun
tării italo — vest-germane de la 
„Mundialul spaniol- — va fi con
dusă de o brigadă de „cavaleri 
ai fluierului- din România, a- 
vlndu-i la centru pe Nicolae 
Rainea, arbitru care a condus 
șl finala campionatului conti
nental inter-țări din 1980, de la

ACTUALITATEA ATLETICĂ
CHANEA. Rezultate exce

lente ale aruncătoarelor de 
suliță din Grecia : Sofia Sa- 
korafa (recordmana, mondială) 
72,00 m, Anna Verouii (campi
oana europeană) 68.58 m.

SOFIA. Alte rezultate din 
concursul ziarului „Narodna 
Mladej" : femei : greutate : 
Ilona Slupianek (R.D.G.) 21,87 
m. Simone Rodrich (R.D.G.) 
19.47 m ; suliță : Anti Kempel

(R.D.G.) 71,00 m. Petra Felke 
(R.D.G.) 69.02 m , disc ;
Svetla Mitkova 66,56 m și 
Svetla Bojkova (ambele Bul
garia) 65,76 m.

FRANKFURT PE MAIN 
Din cei 7042 de concurenți 
care au luat startul in proba 
de maraton au terminat cursa 
6059 între care, pe locul 18 
alergătorul român Dumitru 
Nicolae — 2.19:52.

Rorita, dintre R. F. Germania si 
B.lgia,

înainte de a trece la unele a- 
precleri asupra celor două for
mații, vom reaminti unele amă
nunte, poate uitate, intre timp, 
de cititori. Aceasta este cea de-a 
28-a finală a C.C.E. Reprezentan
tele Italiei s-ag calificat de 10 
ori In disputele finale obținînd 
4 trofee (de cite 2 ori Interna- 
zionale și A. C. Milan), in 
timp ce echipele vest-germane 
au ajun» de I ori In această 
fază, ciștigind cu Bayern MOn- 
chen de > ori. Este foarte in
teresant faptul că pină acum, 
14 finale s-au Încheiat cu vic
torii la limită, ceea ce demon
strează echilibrul de forțe al 
combatantelor. In ultimii 5 ani 
trofeele an fost ciștigate la a- 
celași scor (1—0) : F. C. Liver
pool (cu F. C. Bruges), Nottin
gham Forest (cu F. F. MalmO). 
Nottingham Forest (cu Hambur
ger S. V.) F. C. Liverpool (cu 
Real Madrid) și Aston Villa (cu 
Bayern MQnchen). Se va canr 
semna, pentru a șasea oară con
secutiv, același scor șl la A- 
tena ? Nu este exclus !

Finalistele de azi au fost cali
ficate cite o dată tn partide de
cisive : „Juve- a pierdut cu 0—1 
tn 1973 In fața ltd Ajax, iar Ham
burger S. V — cum am ară
tat — a fost Învinsă tn 1980, de 
către Nottingham Forest.

Cum și-au croit cele două for
mații drumul spre „vtrful pira
midei- 1983 ?

juventus : 4—1 (deplasare) șl 
3—3 (acasă) ! cu Hvidovre Co
penhaga ; 1—1 (d) și 2—0 (a) eu 
Standard Liăge : 2—1 (d) și 3—1 
(a) eu Aston Villa ; 2—0 (a)

Șl 2—2 (d) cu Widzew Lodz, 
Prin urmare Juventus n-a sufe
rit nici o înfrîngere, ba mal 
mult a. eliminat fără drept de 
apel, pe deținătoarea titluluL 
Aston Villa ! HAMBURGERS. V.t 
1—1 (d) și 2—0 (a) Dynamo Ber
lin ; 4—0 (d) și- 1-0 (a) eu
Olympiakos Pireu ; 3—0 (d) șl
1—2 (a) cu Dinamo Kiev ; 1—1 
(d) și 2—1 (ah-ou Real Sociedad 
San Sebastian. Deci, două vic
torii foarte prețioase in depla
sare...

,Juve“ a terminat pe locul se
cund tn campionat, dar, după 
cum scriu ziarele Italiene, ea ar 
fi putut ocupa chiar prima po
ziție, dacă nu ar fi avut tn 
obiectiv principal meciurile din— 
C.C.E. ! Nu mal puțin de 8 ju
cători celebri reunește această 
formație torineză : Zoff, Gentile, 
Scirea, Bettega, Tardelli, Rossi, 
francezul Platini și polonezul 
Bonlek ! Hamburger S. V. are 
mai puține „vedete-. Pe Hru- 
besch, Kaltz. Milewski, Magath. 
Echipa lui Ernst Happel for
mează un lot omogen, caracte
rizat printr-o pregătire fizică ex
celentă. Puhctul forte au fost 
șuturile năpraznice ale lui Hru- 
besch (acum tn vîrstă de 37 de 
ani, dar oare și-a început car’e- 
ra profesionistă abia lă 25 de 
ani !).. „Reprezentanta vest-ger
mană este angrenată acum în- 
tr-o luptă acerbă pentru cîștl- 
garca titlului cu rivala el. Wer
der Bremen, fapt deloc negliia- 
bll din punct de vedere al stării 
psihice a jucătorilor-. mențio
nează revista de sneciai’tate 
„Kicker Snort- Maeazin-

Ion OCMCtrMceio
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